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Số:       /STTTT-CNTTTT 

V/v tình hình triển khai hệ thống 

kinh tế xã hội tỉnh Ninh Thuận. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Ninh Thuận, ngày    tháng 4 năm 2022 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 

Căn cứ Công văn số 92/UBND-TTPVHCC ngày 08/01/2022 của Ủy ban nhân 

nhân tỉnh về việc triển khai thực hiện Hệ thống thông tin kinh tế xã hội tỉnh Ninh 

Thuận, với thời gian thực hiện bắt đầu từ tháng 01/2022. 

Sở Thông tin và Truyền thông xin báo cáo tình hình triển khai thực hiện Hệ 

thống thông tin kinh tế xã hội tỉnh Ninh Thuận từ 01/01/2022 đến 20/4/2022, cụ thể 

như sau: 

1. Về tình hình triển khai thực hiện 

- Sở Thông tin và Truyền thông đã cử cán bộ thường xuyên theo dõi, quản lý, 

vận hành Hệ thống báo cáo kinh tế xã hội, đảm bảo hệ thống hoạt động được liên 

tục, ổn định; kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị trong việc quản lý, cập nhật, khai 

thác sử dụng hệ thống. 

- Sở Thông tin và Truyền thông đã xây dựng hoàn thiện Quy chế Quản lý khai 

thác và vận hành Hệ thống thông tin kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Thuận, trình Ủy ban 

nhân dân tỉnh xem xét, quyết định ban hành để triển khai thực hiện tại Tờ trình số 

910/TTr-STTTT ngày 15/4/2022. 

- Qua theo dõi, kết quả cập nhật số liệu, thực hiện báo cáo trên Hệ thống thông 

tin kinh tế - xã hội tỉnh (thời gian từ ngày 01/01/2022 đến 20/4/2022): Có 16/43 biểu 

được cập nhật số liệu báo cáo tháng và quý cần phải thực hiện; có 05/25 đơn vị đã 

thực hiện việc cập nhật số liệu, thực hiện báo cáo (trong đó có 01 đơn vị đã thực hiện 

đầy đủ việc cập nhật số liệu và thực hiện báo cáo, 04 đơn vị còn lại chỉ thực hiện cập 

việc nhật số liệu, chưa thực hiện báo cáo), cụ thể như sau:  
 

STT Đơn vị 

Số biểu 

được 

giao 

SL Biểu 

thực hiện 

báo cáo 

SL Biểu thực 

hiện nhập số 

liệu 

Ghi chú 

1 Sở Y tế 1 0 0 Chưa thực hiện 

2 
Sở Văn hóa, thể thao 

và du lịch 
4 0 0 Chưa thực hiện 

3 Sở Nội vụ 2 0 0 Chưa thực hiện 

4 
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
0 0 0 Chưa thực hiện 
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5 Sở Công thương 3 0 1 

Mới cập nhật số 

liệu, chưa thực 

hiện báo cáo 

6 
Sở Giao thông và Vận 

tải 
2 0 0 Chưa thực hiện 

7 
Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 
3 0 5 

Mới cập nhật số 

liệu, chưa thực 

hiện báo cáo 

8 
Sở Giáo dục và Đào 

tạo 
1 0 0 Chưa thực hiện 

9 Sở Tài chính 1 0 0 Chưa thực hiện 

10 Sở Tư Pháp 2 0 0 Chưa thực hiện 

11 
Sở Lao động, thương 

binh và Xã hội 
3 0 3 

Mới cập nhật số 

liệu, chưa thực 

hiện báo cáo 

12 
Sở Thông tin và 

Truyền thông 
1 3 3 Đã thực hiện 

13 Sở Xây dựng 0 0 0 Chưa thực hiện 

14 
Sở  Tài nguyên và 

Môi trường 
2 0 4 Chưa thực hiện 

15 
Sở Kế hoạch và Đầu 

tư 
1 0 0 Chưa thực hiện 

16 
Ban Quản Lý các khu 

công nghiệp 
0 0 0 Chưa thực hiện 

17 Ban Dân Tộc 0 0 0 Chưa thực hiện 

18 Thanh tra tỉnh 10 0 0 Chưa thực hiện 

19 Huyện Ninh Phước 1 0 0 Chưa thực hiện 

20 Huyện Ninh Sơn 1 0 0 Chưa thực hiện 

21 Huyện Thuận Bắc 1 0 0 Chưa thực hiện 

22 Huyện Thuận Nam 1 0 0 Chưa thực hiện 

23 Huyện Ninh Hải 1 0 0 Chưa thực hiện 

24 Huyện Bác Ái 1 0 0 Chưa thực hiện 

25 
TP. Phan Rang - Tháp 

Chàm 
1 0 0 Chưa thực hiện 

2. Về đánh giá chung 

Hiện nay, việc theo dõi, cập nhật, khai thác sử dụng chính Hệ thống thông tin 

kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Thuận của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành 

phố còn rất hạn chế. Còn nhiều đơn vị chưa tổ chức triển khai thực hiện việc cập nhật 

số liệu và thực hiện báo cáo theo quy định; số liệu cập nhật trên Hệ thống chưa được 

đầy đủ, chính xác theo báo cáo của các đơn vị, gây khó khăn trong việc tổng hợp báo 
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cáo chung của tỉnh trên Hệ thống. 

3. Kiến nghị đề xuất 

Để khai thác, sử dụng hiệu quả Hệ thống báo cáo kinh tế xã hội tỉnh Ninh 

Thuận, tăng cường năng lực của cơ quan quản lý hành chính nhà nước, thúc đẩy 

chuyển đổi số của tỉnh. Sở Thông tin và Truyền thông kính đề nghị Ủy ban nhân dân 

tỉnh xem xét chỉ đạo triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, cụ thể sau: 

- Thủ trưởng Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

tập trung chỉ đạo, quyết liệt tổ chức triển khai thực hiện việc quản lý, vận hành, theo 

dõi, cập nhật số liệu và thực hiện báo cáo đầy đủ, đúng thời gian, quy trình, quy định 

trên Hệ thống báo cáo kinh tế xã hội tỉnh; đồng thời, chịu trách nhiệm trước Ủy ban 

nhân dân tỉnh về kết quả triển khai thực hiện của cơ quan, đơn vị mình; trong quá 

trình vận hành, cập nhật, khai thác sử dụng có khó khăn, vướng mắc chủ động phối 

hợp với Sở Thông tin và Truyền thông để được hỗ trợ, hướng dẫn, xử lý kịp thời. 

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với các Sở, ban, ngành, Ủy ban 

nhân dân các huyện, thành phố cập nhật, tổng hợp báo cáo định kỳ (hoặc đột xuất) 

lên trên Hệ thống thông tin kinh tế xã hội tỉnh. 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn, thống nhất với các Sở, ban, ngành, Ủy 

ban nhân dân các huyện, thành phố về cách thức tổng hợp các chỉ tiêu kinh tế - xã 

hội của tỉnh, các chỉ tiêu của ngành, chủ động linh hoạt bổ sung các chỉ tiêu kinh tế 

- xã hội mới để cập nhật trên Hệ thống. 

- Sở Thông tin và Truyền thông cử cán bộ theo dõi, hỗ trợ, hướng dẫn các đơn 

vị khai thác sử dụng hiệu quả Hệ thống báo cáo kinh tế xã hội. Quản lý, vận hành Hệ 

thống đảm bảo hoạt động thông suốt, ổn định, an toàn thông tin phục vụ yêu cầu 

quản lý, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh; kết nối, đồng bộ dữ liệu giữa Hệ thống 

của tỉnh với Hệ thống thông tin báo cáo của Chính Phủ theo quy định; kịp thời báo 

cáo, tham mưu đề xuất UBND tỉnh xem xét tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc 

nhằm đưa Hệ thống thông tin kinh tế - xã hội tỉnh đi vào hoạt động đạt hiệu quả. 

Vậy, Sở Thông tin và Truyền thông kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem 

xét, chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận 
- Như trên; 

- LĐ Sở TTTT; 

- Lưu: VT, CN, TTCNTTTT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đào Xuân Kỳ 
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